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 الملخص

طريقة مبتكرة لالستفادة من نواة التمر و هو أحد المخلفات الزراعية المنتشرة و المتوفرة  تهدف هذه الرسالة إلى تطوير و تحري

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. و يقترح استخدام نواة التمر في إنتاج زيت أنوية التمر و استخدام االمسحوق المتبقي من عملية 

لماء. و تهدف هده الرسالة إلى تحري أثر عوامل الضغط و الحرارة االستخالص كماز منخفض التكلفة في إزالة الرصاص من ا

و حجم الجزيئات في إنتاجية عملية االستخراج عند استخدام ثاني أكسيد الكربون في الحالة الفائقة الستخراج مسحوق أنوية التمر. 

كانية و المواد الغدائية. و قد تم البحث عن إمو يعتبر الزيت مكونا مهما و لديه العديد من التطبيقات في المستحضرات الصيدالنية 

كماز ممكن في إزالة أيونات الرصاص في المحلول. ثم تمت مقارنة قدرة   DP -2COاستخدادم بقية المسحوق، و المختصرة ك

-Box و قد تم استخدام .(S-DP) لقدرة نواة التمر و بقية المادة المترسبة من استخراج  (R-DP) المسحوق على استخالص
Behnken RSM design  في توخي افضل عوامل الستخراج من جرعة الماز، و تركيز الرصاص و نوع الماز. إن أعلى

بار  500و التي تم الحصول عليها عند ضغط  9.9إنتاجية لزيت أنوية التمر باستخدام ثاني اكسيد الكربون في الحالة الفائقة هي 

ميكروميتر.و أعلى نتاجية لعملية االستخراج لثاني أكسيد الكربون في  63غر من سيليزي و حجم جزيئات أص 40و درجة حرارة 

مما يدل على أن استخدام ثاني  10.3و هي  (S-DP) و هي مشابهة للغاية لنتاجية عملية االستخراج من 9.9الحالة الفائقة هي 

الوة على دلك، تمت دراسة ثالثة مواد مازة، و تم عستخراج الزيت من أنوية التمر. وأكسيد الكربون في الحالة الفائقة مجد ال

ند استخالص عتمت مالحظة أفضل ه أعلى قدرة على إزالة الرصاص. والعثور أن ثاني أكسيد الكربون في الحالة الفائقة لدي
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لك فإنه يقترح أن يتم استخراج الزيت من مسحوق أنوية التمر و ذلالكربون في الحالة الفائقة. وساعات، و نوع الماز: ثاني أكسيد 

  هذه الطريقة، يتم انتاج مادتين مفيدتين من مخلف زراعي متوفر.بمادة المترسبة في االستخالص. وأن يتم استخدام ال

  .تخالص باستخدام مميع في الحالة الفائقة، أنوية التمر، االستخراج، منهجية سطح االستجابةاالس كلمات البحث الرئيسية:

 


